
 

 

PLATINUM SPONSOR / SPONSOR PLATYNOWY 

Sofitel – to najbardziej prestiżowa marka sieci hotelowej Accor i jedna z najbardziej 
ekskluzywnych na rynku międzynarodowym. Nowe oblicze luksusowej gościnności, 
przywilej przebywania w niezwykłych miejscach na całym świecie – tak najkrócej można ją 
scharakteryzować. Reprezentuje ona 126 hoteli w 40 krajach świata. Hotele Sofitel 
powstają tylko w dużych metropoliach i są w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej 
wymagających klientów - ludzi biznesu oraz szukających odpoczynku i relaksu turystów.  

Wyróżniają się klasą, wyrafinowaną elegancją, słyną z pięknych wnętrz aranżowanych przez znanych dekoratorów, stref odnowy biologicznej 
na najwyższym poziomie, restauracji dla smakoszy czy w niektórych przypadkach centrów dla golfistów. W Polsce hotelami marki Sofitel 
zarządza Grupa Hotelowa Orbis, której Accor jest partnerem strategicznym. 

SILVER SPONSORS / SPONSORZY SREBRNI 

Aviva Investors jest częścią inwestycyjną grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych 
w Europie, która jest obecna na rynku od ponad 320 lat. Aviva Investors działa w 16 centrach finansowych 
na świecie i zarządza aktywami o wartości 290 mld ₤. W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku. Aviva 
Investors Poland TFI SA należy do największych TFI pod względem wartości aktywów na polskim rynku. 
Zaufało nam już blisko 55 tysięcy Klientów, którzy powierzyli nam swoje inwestycje o łącznej wartości 18,6 
mld zł. Oferujemy 18 funduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, umożliwiających 
inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory gospodarki. Posiadamy fundusze zarówno dla klientów 
indywidulanych, jak i dedykowane dla firm. Aviva Investors Poland TFI SA jest także bezpośrednim 
dostawcą rozwiązań emerytalnych z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim i brytyjskim. W 2012 
roku uczestniczyliśmy w tworzeniu oraz wdrażaniu Pension Acts, czyli reformy emerytalnej na rynku 
brytyjskim.  

 
W Polsce Ustawa o PPK powstała w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują z sukcesem w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. Od 
stycznia 2019 roku tworzenie PPK przez polskie firmy stanie się obligatoryjne. Zaufało nam już 150 firm, powierzając w zarządzanie 
oszczędności emerytalne pracowników w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).Aviva Investors to połączenie specjalistycznej 
wiedzy z ofertą doskonałych rozwiązań inwestycyjnych i emerytalnych, dopasowanych do potrzeb Klientów i tworzonych dzięki 
międzynarodowej współpracy. 
 

*** 

Misją 3M jest dzielenie się innowacyjnymi rozwiązaniami naukowymi poprzez produkty i rozwiązania  
podnoszących jakość życia milionów ludzi na całym świecie.  90 000 pracowników 3M codziennie 
współpracuje z Klientami tworząc nowe rozwiązania, a wartość sprzedaży 3M sięga dzisiaj 30 miliardów 
USD. 

Dotychczas 3M zainwestowało w Polsce ponad 500 mln USD  i zatrudnia dzisiaj ponad 4000 pracowników. Na rynku polskim dostępnych jest 
ponad 10 tys. produktów w ramach 5 grup biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, Bezpieczeństwo i Grafika, Przemysł, 
Elektronika i Energetyka. 
Serce 3M w Polsce od lat związane jest z Wrocławiem. To tutaj firma posiada jedno z największych w Europie centrów produkcyjnych -  
Superhub. Zlokalizowane są tu też Centrum Innowacji - przestrzeń, w której firma prezentuje innowacyjne technologie i rozwiązania oraz 
Centrum Szkoleniowe. W 2016 roku we Wrocławiu koncern uruchomił Centrum Usług Wspólnych, które zapewnia wsparcie dla 53 krajów z 
rejonu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.   
3M jest nagradzana zarówno za wkład w rozwój polskiej gospodarki, jak też za tworzenie doskonałych warunków pracy i możliwości rozwoju 
pracownikom. Dowodzi tego kilkukrotnie przyznany firmie tytuł Solidnego Pracodawcy oraz wyróżnienia Great Place to Work przyznane 
kolejno w latach 2016, 2017 i 2018 r. 
 

BRONZE SPONSORS / SPONSORZY BRĄZOWI 

Die AGS Gruppeistmitüber 140 Niederlassungen in 94 Ländern der Welt eines 
der weltführenendenAnbieter in:  internationalen Umzügen, Relocation 
Services und Archivlogistik. 
Ob Sie in einegrößereWohnungumziehen, auswandernoder von 
IhremArbeitgeber ins Auslandentsendetwerden – AGS WARSAW 
sorgtfüreinenreibungslosen und stressfreienAblauf. Kontaktieren Sie uns für 
ein kostenfreies Angebot! Mobile: +48 602 258 055  Email: ags-
warsaw@agsmovers.com 
 

INTERNATIONAL CHRISTMAS EVENING WROCŁAW 2018 



AGS Warszawa to Twój międzynarodowy partner w zakresie przeprowadzek, oferujący spersonalizowane i innowacyjne usługi przeprowadzek 
oraz magazynowania dla osób prywatnych i firm. Doświadczenie oraz fachowa wiedza AGS Warszawa sprawi, że Twoja przeprowadzka będzie 
profesjonalna i bezproblemowa bez względu na to, dokąd się wybierasz. Założona w 1992 r. firma AGS Warszawa ma 26-letnie doświadczenie 
w branży przeprowadzek. 
Jako oddział jednej z największych firm na świecie w tej branży, AGS Warszawa korzysta nie tylko z rozbudowanej sieci 141 oddziałów AGS w 
94 krajach, ale także z wieloletniego doświadczenia. AGS Warszawa zapewnia profesjonalizm i światowej klasy standardy jakości oraz oferuje 
swoim klientom bezkonkurencyjne usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania. 
 

 

Francuskie linie lotnicze AIR FRANCE i Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM tworzą jeden z największych sojuszy w transporcie lotniczym 
– Grupę AIR FRANCE KLM, w skład której wchodzi pięć marek: Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Joon, Transavia oraz HOP! Air France. 
Grupa AIR FRANCE KLM jest czołowym graczem w branży transportu lotniczego i niekwestionowanym liderem w obsłudze rejsów dalekiego 
zasięgu do i z Europy. Jej głównym obszarem działalności jest transport pasażerów, towarów oraz obsługa techniczna samolotów.  AIR FRANCE 
KLM dysponuje potężną siatką połączeń lotniczych, która aktualnie obejmuje 314 miast  w 116  krajach na 5 kontynentach. Flota Grupy liczy 
obecnie 534 samoloty.  W 2017 roku z jej usług skorzystało 99 mln pasażerów podróżując poprzez 2 główne lotniska bazowe (tzw. hub): Paryż 
(lotnisko Charlesa de Gaulle) i Amsterdam-Schiphol.  Linie AIR FRANCE i KLM są obecne w 4 miastach w Polsce, oferując loty z/do Warszawy, 
Krakowa, Gdańska oraz Wrocławia. Po inauguracji najnowszej trasy KLM z Wrocławia do Amsterdamu w maju 2019 pasażerowie z Polski będą 
mieli łącznie do dyspozycji 91 lotów tygodniowo z 4 wspomnianych miast do 2 portów tranzytowych linii w Amsterdamie i Paryżu, a stamtąd 
do wszystkich zakątków świata. 

 
Ceetrus Polska (do czerwca 2018 roku Immochan Polska sp. z o.o.) działa jako właściciel, 
inwestor, komercjalizator i zarządca centrów, galerii oraz parków handlowych Auchan. 
Firma Ceetrus powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 12 krajach na 
świecie. W Polsce prowadzi działalność od 1996 roku. Obecnie posiada 24 centra 
handlowe i zarządza powierzchną handlową wielkości blisko 700 tys. mkw. Ceetrus Polska 
jest również wyłącznym komercjalizatorem 16 obiektów handlowych z hipermarketem 
Auchan (d. Real) o powierzchni  38 183 mkw. Ceetrus Polska rozwija działalność w takich 
obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe, biura, infrastruktura, turystyka i 
rekreacja. Więcej informacji na http://www.ceetrus.pl/pl. 
 

 Jesteśmy wiodącą firmą doradczą oferującą kompleksowe i profesjonalne usługi dla 
biznesu w zakresie księgowości, audytu, podatków, IT oraz doradztwa biznesowego. 
Działamy na rzecz 700 małych, średnich i dużych firm zagranicznych i krajowych ze 
wszystkich sektorów. Zdobyliśmy dobrą reputację i uznanie wśród klientów – dla wielu z 
nich pracujemy już od ponad dwudziestu pięciu lat. Sukces ten zawdzięczamy wysokiej 
jakości pracy i oddaniu naszych pracowników. Doskonale rozumiemy, że w dzisiejszym 
świecie odpowiadanie na pojawiające się potrzeby to za mało. Dlatego w Crowe zawsze 
skupiamy się na tym, aby przewyższać oczekiwania klientów, realizując usługi skrojone na 
miarę ich potrzeb i umiejętnie wskazując wyzwania, które dopiero mogą się pojawić. 
Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najlepszej obsługi w zakresie Business 

Processes Outsourcing (BPO), podatków, niezależnego audytu i innych usług finansowych przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i 
globalnych zasobów sieci Crowe Global - ósmej co do wielkości międzynarodowej sieci firm księgowych i konsultingowych, której jesteśmy 
członkiem. 

KINNARPS TO FIRMA SKUPIONA NA ROZWIĄZANIACH DO 
PRZESTRZENI BIUROWEJ. Kinnarps zapewnia rozwiązania 
w zakresie wyposażenia przestrzeni biurowej i obiektów 
użyteczności publicznej. System wartości spółki 
charakteryzuje się wysoką jakością produktów i niskim 
poziomem oddziaływania na środowisko – od surowców po 
gotowe rozwiązania dla przestrzeni pracy. Obecnie firma 

Kinnarps jest jednym z największych dostawców rozwiązań w zakresie wyposażenia przestrzeni biurowej. Prowadzi sprzedaż w około 40 
krajach, a obroty grupy w roku finansowym 2016/2017 wyniosły około 4,0 miliardów koron szwedzkich.Założona w 1942 roku przez Jarla i Evy 
Andersonów. Pozostaje firmą rodzinną, którą obecnie zarządzają dzieci i wnuki założycieli.  
 
KINNARPS IS A WORKSPACE SOLUTIONS COMPANY Kinnarps provides interior workspace solutions for offices and public environments. High 
quality and low environmental impact mark the entire value chain - from raw material to finished solutions for the workspace. Kinnarps is currently 
one of Europe's largest provider of workspace interior solutions. Sales operations are conducted in about 40 countries and the group had a turnover 
in 2016/2017 of about SEK 4 billion.Kinnarps was founded in 1942 by Jarl and Evy Andersson. To this day it is a 100% family owned enterprise, with 
Jarl's and Evy's children and grandchildren now taking charge. 
 

http://www.ceetrus.pl/pl


 

MM Systemy to firma działająca na rynku od czerwca 2012 roku. Nasza siedziba znajduje się w 
Kątach Opolskich (20 km od Opola). Należymy do grupy MuhrMetalltechnik z główną siedzibą w 
Wenden (Niemcy). Jesteśmy dostawcami dla wielu znanych marek samochodowych.Gwarantujemy 
elastyczność, niezawodność i duże doświadczenie w działaniach związanych z techniką obróbki oraz 
techniką spawania. Stale poszerzamy swoje zdolności produkcyjne, aby oferować swoim klientom 
optymalne i kompleksowe rozwiązania od projektu danej części, aż po jej seryjną produkcję. Poprzez 
optymalizację różnych rozwiązań, wprowadzamy różne innowacyjne produkty na rynek.  

MM Systemyis a companywhichhasbeenfunctioning on themarketsince June 2012. Wearelocated in Katy Opolskie (20 km from Opole). 
WebelongtotheMuhr Metalltechnik groupthatarelocated in Wenden (Germany). Wearesuppliers for many well-knownautomotivebrands. 
Weguaranteeflexibility, reliability and extensive experience in activitiesthatarerelatedwithmachiningtechnology and weldingtechnology. 
Weareconstantlyexpandingourproductioncapacitytoofferourclients optimal and comprehensivesolutionsfromthe design of 
theparttoitsmassproduction. Byoptimizing different solutions, weintroducevarious innovative productstothemarket. 

MM Systemy ist ein Unternehmen, das seit Juni 2012 auf dem Markt ist. Unser Hauptsitz befindet sich in KątyOpolskie (20 km von Oppeln 
entfernt). Wir gehören zur Muhr Metalltechnik Gruppe mit Sitz in Wenden (Deutschland). Wir sind Lieferant für viele namhafte Automarken. 
Wir garantieren Flexibilität, Zuverlässigkeit und umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Bearbeitungs- und Schweißtechnik. Wir erweitern 
ständig unsere Produktionskapazitäten, um unseren Kunden optimale und umfassende Lösungen vom Design eines bestimmten Teils bis zur 
Serienproduktion anzubieten. Durch die Optimierung verschiedener Lösungen bringen wir verschiedene innovative Produkte auf den Markt. 

*** 

PM Group to międzynarodowa firma, która świadczy kompleksowe usługi projektowo – inżynierskie i 
jest w 100% własnością pracujących w niej osób. Nasz zespół 2,500 pracowników zapewnia obsługę 
projektową, inżynierską i zarządza realizacją inwestycji przy budowie wysokiej klasy nowoczesnych 
obiektów przemysłowych. Od 45 lat z sukcesem budujemy naszą markę i zdobywamy międzynarodowe 
doświadczenie we współpracy z firmami, będącymi światowymi liderami w sektorach: farmaceutycznym, 
spożywczym, centrów danych i technologii medycznych. Naszymi długoletnimi partnerami są także 
klienci działający w sektorze zaawansowanych technologii oraz w branży energetycznej. Zawsze dążymy 
do jak najlepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów, aby móc je przewyższyć. W każdym obszarze 
naszej działalności dostrzegą Państwo zaangażowanie, uczciwość, otwartość i elastyczne podejście do 
powierzonych nam przedsięwzięć. Dzięki temu zbudowaliśmy długoletnie, oparte na wzajemnym 
zaufaniu relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Z naszych biur w Europie, Azji i w USA realizujemy 
projekty w ponad 30 krajach na całym świecie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: 

www.pmgroup-global.com, aby dowiedzieć się więcej o nas i o naszej globalnej działalności. Specjalizacje: usługi konsultingu inżynierskiego, 
projektowanie wielobranżowe, architektura i planowanie, kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi i realizacją inwestycji, usługi 
BHP, wsparcie techniczne naszych zespołów projektowych, wsparcie i doradztwo przy odbiorach procesowych, doradztwo  przy wyborze 
działek pod inwestycje/ techniczne wsparcie przy podjęciu decyzji o wyborze ostatecznej lokalizacji oraz zarządzanie realizacjami mniejszych 
projektów w funkcjonujących zakładach produkcyjnych naszych klientów 

PM Group is a 100% employee owned, international project delivery firm. Our team of 2,500 people manage the design, construction and 
commissioning of high-tech facilities. Over 45 years, we’ve built our expertise working for the world's leading pharma, food, data centre and 
medical technology companies. We have an excellent track record in the advanced manufacturing and energy sectors. To excel at the complex 
work we do, we always seek to understand our clients' needs. At every level of our business you will see a culture of honesty, openness and 
flexibility. Our approach has led to long-term, trusted relationships with our clients. From our network of offices in Europe, Asia and the USA, 
we are currently working on projects in over 30 countries worldwide. To find out more about what we do, visit our website: www.pmgroup-
global.com.  Specialties: engineering consulting & design, Architecture & masterplanning, Project & construction management, Environmental 
health & safety, Outsourcing of technical personnel, Commissioning, qualification & verification, Location selection/strategic planning, and 
Managed Service 

 

Reesco specjalizuje się w świadczeniu usług fit-out i doradztwie technicznym w sektorze 
nieruchomości. Firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i generalnego 
wykonawstwa projektów budowlanych. Obszar działania Reesco obejmuje takie miasta, jak: 
Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Gdańsk.Reescospecialize in fit-out services and 
real estate advisory. Firm provide complex managements services and general construction 
projects. Reesco operates within Warsaw, Katowice, Wrocław and Gdańsk.  

 

 

http://www.pmgroup-global.com/
http://www.pmgroup-global.com/


 

Wratislavia Translation House Sp. z o.o., założona w 2005 roku, jest firmą z 
certyfikatem ISO 17100 z siedzibą we Wrocławiu. Świadczymy usługi tłumaczeniowe 
na główne języki europejskie w dużych projektach dla klientów na całym świecie. Do 
naszych kompetencji należą m.in. informatyka i nowe technologie, przemysł 
motoryzacyjny i wiele innych. Jesteśmy ekspertami w tłumaczeniach SAP - systemy 

SAP, dokumentacja, materiały szkoleniowe. Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanym partnerem SAP Language Service Partner. 
Nasze usługi świadczy wewnętrzny zespół 15 tłumaczy oraz liczni tłumacze niezależni, specjalizujący się w różnych branżach. 
Doświadczeni kierownicy projektów, rygorystyczne procedury jakościowe oraz nowoczesne narzędzia CAT pozwalają nam na 
świadczenie wysokiej jakości usług zgodnie z polityką zachowania poufności danych. 
 
Wratislavia Translation House Sp. z o.o., gegründet 2005, ist ein nach ISO 17100 zertifiziertes Unternehmen mit Hauptsitz in 
Wrocław. Wir bieten maßgeschneiderte Übersetzungsdienstleistungen in die wichtigsten europäischen Sprachen in 
Großprojekten für Kunden weltweit. Zu unseren Kompetenzbereichen gehören IT und neue Technologien, eine 
Automobilindustrie und vieles mehr. Wir sind Experten für SAP-Übersetzungen - SAP-Systeme, Dokumentation, 
Schulungsunterlagen. Seit 2010 sind wir zertifizierter SAP Language Service Partner. Unsere Dienstleistungen werden von einem 
internen Team von 15 Übersetzern und zahlreichen freiberuflichen Übersetzern erbracht, die auf verschiedene Branchen 
spezialisiert sind. Unsere erfahrenen Projektmanager, strenge Qualitätsverfahren und moderne CAT-Tools ermöglichen es uns, 
qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, die die Erwartungen unserer Kunden in Übereinstimmung mit den 
Vertraulichkeitsrichtlinien übertreffen. 
 
Wratislavia Translation House Sp. z o.o., established in 2005, is an ISO 17100-certified company with its headquarters in 
Wrocław. We provide customized translation services into major European languages in large-scale projects for clients 
worldwide. Our areas of expertise include IT and new technologies, an automotive industry and many more. We are experts in 
SAP translation — SAP systems, documentation, training materials. Since 2010 we have been a certified SAP Language Service 
Partner. Our services are provided by an in-house team of 15 translation professionals and numerous freelance translators 
specialized in various industries. Our experienced project managers, strict quality procedures applied and modern CAT tools 
allow us to deliver high quality services in compliance with confidentiality policies. 
 
 

Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) to jeden z największych z producentów dużego sprzętu AGD 
na świecie, który w 2017 roku osiągnął sprzedaż roczną w wysokości ok. 21 mld USD, zatrudniał 
92 tys. pracowników i posiadał 70 zakładów produkcyjnych i badawczych ośrodków 
technologicznych. Koncern sprzedaje produkty Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, 
Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint i innych dużych marek w prawie każdym kraju na 
całym świecie.  

W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) koncern zatrudnia ok. 22 tys. pracowników, prowadzi sprzedaż w ponad 30 krajach oraz 
posiada zakłady produkcyjne i badawcze ośrodki technologiczne na terenie 7 krajów. Whirlpool EMEA to segment operacyjny Whirlpool 
Corporation, którego centrala znajduje się w Pero (MI) we Włoszech. Polska jest jednym ze strategicznych krajów dla firmy Whrilpool 
Corporation w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W 2015 roku firma ogłosiła tak zwany Plan Przemysłowy dla Polski. Jego celem 
była racjonalizacja i specjalizacja wszystkich polskich stref przemysłowych (we Wrocławiu, łodzi i Radomsku) oraz  unowoczesnienie platform 
produkcyjnych. Na ten cel do końca 2018 roku przeznaczone zostaną 293 mln euro. Whirlpool Company Polska zatrudnia obecnie około 6000 
osób, oprócz trzech centrów produkcyjnychu posiada również biuro komercyjne w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych dla Finansów EMEA 
w Łodzi (otwarte w 2017 roku) oraz Centrum Badań i Rozwoju we Wrocławiu, w ramach którego działa również Glopalne Centrum R&D dla 
Lodówek. Na początku kwietnia bieżącego roku zakończono proces unifikacji przedsiębiorstwa w jeden podmiot prawny, będący konsekwencją 
przejęcia przez Whirlpool Corporation firmy Indesit Company w 2014 roku. Whirlpool Company Polska jest trzecim największym inwestorem 
amerykańskim w Polsce. 
 

Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu to jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w 
Europie (7. miejsce w rankingu Anker Report z 2018 r). Pasażerowie mogą korzystać z bogatej siatki połączeń 
sieciowych, niskokosztowych i czarterowych. W ostatnim czasie w rozkładzie lotów z Wrocławia pojawiło się 
aż 5 nowych połączeń  do największych hubów europejskich: Amsterdamu, Paryża, Zurychu, Brukseli i 
Stuttgartu. Dużym powodzeniem cieszą się niskokszotwe loty na południe Europy (m.in. Teneryfa, Malta, 
Palermo, Kreta, Lizbona) oraz egzotyczne kierunki czarterowe (Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Zanzibar).  Urozmaicona oferta, nowoczesny, funkcjonalny terminal oraz przyjazna obsługa sprawiają, że 
pasażerowie chętnie latają z Wrocławia.  

Dużym atutem jest też doskonałe położenie portu w pobliżu autostrady i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, dzięki czemu dojazd  na 
lotnisko z sąsiednich regionów jest szybki i komfortowy. Port Lotniczy Wrocław sukcesywnie inwestuje w infrastrukturę. Od 2012 roku 
pasażerowie są obsługiwani w nowoczesnym terminalu. Lotnisko dysponuje też systemem nawigacyjnym wyższej kategorii (ILS Cat. II), 
umożliwiającym realizację operacji lotniczych również w trudnych warunkach atmosferycznych. Port otrzymał wiele nagród za infrastrukturę i 



jakość obsługi, m.in. Business TravellerAward dla najlepszego regionalnego lotniska biznesowego w Polsce (przyznana czterokrotnie przez 
pasażerów). W 2018 rokulotniskoobsłużyblisko 3,3 mlnpasażerów. 

 

Vistra Poland is the leading independent provider of trust, corporate, compliance and fund 
services in the Central and Eastern European region (CEE). We offer an international service 
supporting inward investors to Poland and have offices in Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan 
and Lublin. Our company has pioneered shelf company services in Poland and has helped over 
2,000 businesses enter the CEE region, many of whom retain services for company 
administration, management reporting, accounting, payroll, and local compliance. Offering a 

high level of professional service from qualified, experienced staff managed by a team with Big Four backgrounds, Vistra Poland’s clients 
include multi-national corporations, property funds and investors, private equity funds, oil and gas exploration companies, and high net worth 
individuals. 

 

 

Centrum Folii ZETFOL z siedzibą w Toruniu jest polskim producentem folii stretchblown od 2003 roku. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej 
jakości folii stretch przemysłowych, używanych głównie w przemyśle do zabezpieczania ładunków na paletach. Naszym klientom polecamy 
głównie cienkie folie typu PreStretch wstępnie rozciągnięte o nazwie ECO-ZET, których użycie obniża koszt owinięcia palety nawet o 50%. 
Jesteśmy też polskim liderem w produkcji pięciowarstwowej folii rolniczej do owijania bel siana na polach o nazwie SILOZET® . Dzięki 
wykorzystaniu w produkcji najwyższej jakości surowców, folia SILOZET®  gwarantuje bezpieczne przechowanie i konserwację pasz dla zwierząt 
przez cały rok.  Obsługujemy wiele renomowanych przedsiębiorstw przemysłowych i rolniczych od 15 lat. Oferujemy płynną realizację dostaw, 
profesjonalną i uczciwą obsługę, a przede wszystkim doradztwo w doborze optymalnych rozwiązań owijania do potrzeb klientów. Jesteśmy 
zainteresowani stałą i długotrwałą współpracą. Wyznajemy zasadę, że kluczem do sukcesu jest zadowolenie klienta. Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą stroną www.zetfol.pl oraz do współpracy 

 

UPM Raflatac is labeling a smarter future by developing innovative and sustainable labeling solutions 
complemented with world-class service. 
As one of the world’s leading producers of self-adhesive label materials, we supply high-quality paper and film label 
stock for consumer product and 
industrial labeling through a global network of factories, distribution terminals and sales offices. We employ 
around 3,000 people and made sales of 
EUR 1.5 billion (USD 1.9 billion) in 2017. UPM Raflatac is part of UPM – The Biofore Company. Find out more at 
www.upmraflatac.com. 

 

 

UNIBLOK. Jesteśmy przedsiębiorstwem budowlanym specjalizującym się w budownictwie przemysłowym i 
komercyjnym. Opierając się na doświadczeniu i kompetentnym zespole realizujemy najbardziej ambitne i 
wymagające projekty, oparte na najwyższych standardach i najnowszych technologiach. Jakość oraz 
terminowość realizowanych przez nas inwestycji jest kluczowym elementem procesu tworzenia cenionej marki 
na rynku usług budowlanych, marki którą tworzy spółka UNIBLOK.  

Zakres naszej działalności obejmuje wszystkie etapy realizacji inwestycji, począwszy od projektu, poprzez 
wykonanie robót budowlanych, nadzór, do momentu odbioru obiektu przez Inwestora.Główne obszary naszej 
działalności to obiekty przemysłowe: hale i budynki magazynowe, produkcyjne, logistyczne. Specjalizujemy się w 
popularnym systemie zarządzania projektem BTS oraz Design&Build, w którym Inwestor decyduje o każdym 
aspekcie projektu, począwszy od lokalizacji po niestandardowe rozwiązania architektoniczne. 

Od niedawna rozpoczęliśmy rozwijać naszą działalność deweloperską czego dowodem jest inwestycja pod nazwą Słoneczne Południe -  Domy z 
technologią. W naszych budynkach wykorzystujemy nowoczesne i inteligentne rozwiązania zapewniające mieszkańcom możliwość zażądania 
nieruchomością, przestrzenią i komfortem domowym. 

 
 

http://www.upmraflatac.com/


Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów 
ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń 
przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we 
Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały 
rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje największą 
fabrykę autobusów Volvo w Europie, produkującą m.in. innowacyjne autobusy hybrydowe, hybrydowo-
elektryczne i elektryczne, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn 
budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR. 
Volvo Polska zatrudnia ponad 3,5 tysiąca pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, 
utytułowanym wyróżnieniami  

 
dla najlepszego pracodawcy.  W 2018 roku firma Volvo Polska po raz dziewiąty otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top 
Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi.  Volvo uzyskało też drugie miejsce w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu 
Randstad. 
 
Volvo Polska is a part of Volvo Group - one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, heavy construction equipment and drive 
systems for motor boats and industrial machinery. Volvo has been present in Poland since the 70’s. At the beginning of the 90’s, Volvo started 
its industrial activity in Wrocław. The bus factory was opened in 1996, and the following years brought about the company’s development and 
expansion of its activities. Currently Volvo Polska includes the biggest Volvo buses factory in Europe, which produces innovative hybrid, hybrid 
electric and fully electric buses, as well as the organizations for sales of buses, trucks and heavy construction equipment, and also global 
centres providing business services for such branches as IT, finances and HR. Volvo Polska hires over 3,5 thousand employees and is the city’s 
and region’s leading company in terms of employment, awarded with the titles for the best employer. In 2018, Volvo Polska for the ninth time 
was awarded the Top Employer title granted by Top Employers Institute to the companies proving in the certification process that they meet 
the highest, international standards in the scope of human resources management. Moreover, Volvo was awarded the second place in the 
employers’ survey carried out by Randstad. 
 

 

Sanpro to wyspecjalizowana i doświadczona agencja zatrudnienia. Należymy do Grupy Kapitałowej 
IMPEL - lidera w świadczeniu kompleksowych usług dla biznesu.Od 16 lat zapewniamy wsparcie w 
obszarze HR takie jak profesjonalne rekrutacje, szkolenia z legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, 
onboarding oraz fachowe doradztwo personalne. Skutecznie rekrutujemy i szkolimy, dbamy o 
rozwój personelu i wdrażamy innowacyjne programy motywacyjne. Wykorzystujemy unikatowe 
metody doboru i selekcji kandydatów. Dostarczamy pracowników na stanowiska menedżerskie oraz 
liniowe. Posiadamy unikalne kompetencje doboru i selekcji kandydatów w tym autorski program do 
badaniakwalifikacji – Sanpro Tester.Prowadzimy międzynarodowe rekrutacje – zarówno pozyskując 

kandydatów z innych krajów dla polskich przedsiębiorstw, jak i rekrutując  fachowców do pracy za granicą. Nasz zasięg działania potwierdza 
najliczniejsza w kraju grupa rekruterów.Działamy w ramach organizacji branżowej i instytucji publicznych. Posiadamy szerokie kontakty 
partnerskie w agencjach zatrudnienia poza granicami kraju.Blisko współpracujemy z Fundacją Ukraina.Należymy do SAZ  - Stowarzyszenia 
Agencji Zatrudnienia. Współtworzymy Polsko-Filipińską Radę Biznesu.Działamy efektywnie i skutecznie – od 16 lat. 

 
 

PRODUCT SPONSORS / SPONSORZY PRODUKTU 

Akwawit S.A., dawniej Kompania Spirytusowa „Wratislavia” Polmos Wrocław S.A., jest producentem 
znanych w Polsce i za granicą, wódek zbożowych i ziemniaczanych, takich jak Wratislavia, Krakus i 
innych. Produkuje wódki czyste i smakowe. Alkohole są oparte na regionalnych recepturach, a ich 
wytwarzanie odbywa się na zaawansowanych technologicznie liniach produkcyjnych. Jakość produktów 
wynika z połączenia nowoczesności i tradycji, we Wrocławiu sięgającej 1879 roku. Oryginalnym efektem 
synergii jest whisky Jack Strong 3YO i 12YO, wynik polsko-szkockiej współpracy. Firma dynamicznie 
umacnia swoją pozycję jako producent marek własnych Klientów światowego rynku spirytusowego. 
Potwierdzeniem rangi Akwawit S.A. są zdobywane nagrody i certyfikaty. 

Akwawit S.A., formerly Kompania Spirytusowa "Wratislavia" Polmos Wroclaw S.A., is a producer of grain and potato vodkas well-known in 
Poland and abroad. Recognizable brands include pure Wratislavia Vodka, Krakus and others, but also flavored vodkas. Spirits are based on 
regional recipes. Production takes place on technologically advanced production lines. The quality of the products results from the 
combination of modernity and tradition, in Wrocław dating back to 1879. The unconventional synergy effect is visible in the Jack Strong 3YO 
and 12YO whisky, which is the result of Polish-Scottish cooperation. The company is dynamically strengthens its position as a producer of 
private labels of Customers on the global spirits market. Awards and certificates confirm the rank of Akwawit S.A. 

 



Czajownia to zrzeszona w Towarzystwie Miłośników Herbaty marka herbat wysokogatunkowych oraz sieć 
ortodoksyjnych herbaciarni i profesjonalnych sklepów z herbatami, ceramiką i akcesoriami do herbaty. W ofercie 
mamy tylko świeże i oryginalne herbaty, które dzięki osobistym kontaktom sprowadzane są bezpośrednio z 
plantacji na całym świecie natychmiast po zbiorach i przetworzeniu. Najistotniejszą cechą naszych herbat jest ich 
najwyższa jakość. Sprzedajemy przede wszystkim herbaty czyste - dokładnie w takiej formie jak w krajach ich 
pochodzenia. Wystrzegamy się herbat sztucznie aromatyzowanych lub z różnymi wymyślnymi dodatkami. 
Zachęcamy do odkrywania w sobie herbatysty poprzez odkrywanie palety smaków i aromatów ukrytych w tej 
wspaniałej roślinie! Nasze herbaty wybierane są na drodze starannej selekcji, spośród setek próbek dostarczanych 
bezpośrednio po zbiorach, z obszarów produkcji całego świata. Dzięki długoletnim kontaktom osobistym możemy 
oferować herbatę prosto ze źródeł. Wszystkie nasze produkty są atestowane i dopuszczone do obrotu na terenie 
UE. Czajownia jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski, herbat od Towarzystwa Miłośników Herbaty z 
Pragi. Podawanie herbaty Czajowni znajduje się w rękach czajmanów odpowiednio pouczonych, znających 

najróżniejsze czarki, kruczki i tajemnice, a jakość herbaty stoi na najwyższym poziomie. Trzymamy się tradycji, tzn. że sposób podawania 
poszczególnych gatunków herbaty związany jest z jej pochodzeniem i odzwierciedla ducha poszczególnych krajów Orientu. 

 

Kaufland jest jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego, które w 
Polsce posiada 208 marketów i zatrudnia ponad 15 000 osób. W 2018 r. Kaufland po raz kolejny został uznany 
przez konsumentów za jedną z trzech najchętniej polecanych sieci handlowych w Polsce, otrzymując prestiżowy 
tytuł Superbrands 2018.  

Kaufland kieruje się w swoim działaniu polityką zrównoważonego biznesu, by zmniejszać negatywny wpływ 
przedsiębiorstwa na środowisko. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom (np. oświetleniu LED i ogrzewaniu nowo 
powstałych sklepów za pomocą technologii odzysku ciepła) sieć pracuje nad optymalizacją energii. Kaufland 
zobowiązał się także ograniczyć zużycie tworzywa sztucznego co najmniej o 20% do 2025 roku. Sieć angażuje się 
także w przeciwdziałanie marnowaniu żywności we współpracy z Bankami Żywności i Caritasem. 

Kaufland ist eines der größten internationalen Unternehmen aus der Handelsbranche, das in Polen 208 Märkte hat und über 15 000 
Mitarbeiter einstellt.2018 wurde Kaufland zum nächsten Mal durch die Konsumenten als eine der am meisten empfohlenen Handelsketten in 
Polen anerkannt und mit dem renommierten Titel Superbrands 2018 ausgezeichnet.Kaufland richtet sich in seinem Handeln nach der CSR-
Politik um den negativen Einfluss des Unternehmens auf die Umwelt zu reduzieren. Dank der neusten Lösungen (wie z.B. LED-Beleuchtung 
oder Wärmerückgewinnung) arbeitet die Handelskette an Optimalisierung der Energie. Kaufland hat sich auch dazu verpflichtet, die Benutzung 
von Kunststoffen mindestens um 20 % bis 2025 zu reduzieren. Kaufland engagiert sich für Vorbeugung der Lebensmittelverschwendung in 
Zusammenarbeit mit Lebensmittelbanken und Caritas. 

café+co DELIKOMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jest polską firmą, należącą do spółki 
café+co International Holding z siedzibą główną w Wiedniu. Działa już od 1995 roku, oferując 
profesjonalne i kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń vendingowych Od 2003 roku należy 
do międzynarodowej grupy café+co International Holding, którą reprezentują firmy w 12 krajach 
Europy.Obecnie Spółka jest wiodącym usługodawcą na terenie całego kraju w zakresie 
zaopatrywania firm i podmiotów publicznych. Nasi klienci dziennie spożywają około 140 000 
napojów gorących. Café+co DELIKOMAT zatrudnia ponad 160 osób. By utrzymać swoją pozycje na 
rynku stawiamy na najwyższą jakość usług – nowoczesną technologię urządzeń, najwyższą jakość  

 

produktów i poziom serwisu. Firma posiada rozbudowaną ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zaawansowany 
system rozliczeń bezgotówkowych. Jednym z najważniejszych wyznaczników biznesu café+co DELIKOMAT jest ekologia. Wszystkie oferowane 
maszyny i produkty posiadają ponadto wymagane certyfikaty jakości. Bielska Spółka została laureatem w konkursie „Firma Roku 2015” Miasta 
Bielska-Białej. Za tworzenie pozytywnego wizerunku gospodarczego oraz promocję regionu otrzymała Statuetkę „Dedala”.Café+co DELIKOMAT 
może poszczycić się Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy, od 2010 roku corocznie zajmuje miejsce w 
rankingu Gazeli Biznesu, posiada też certyfikat „Rzetelna Firma”. Za 2017 rok firma została wyróżniona Diamentem Forbesa. Od wielu lat 
café+co DELIKOMAT wspiera akcje charytatywne, m. in. „Szlachetną Paczkę” oraz Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Co roku współpracuje 
również z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy” 

 

 

 



PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY:  

 

EURO-PARK KOBIERZYCE to park przemysłowy w Biskupicach Podgórnych, w 
Podstrefie Wrocław-Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. powierzchnia 
EURO-PARK Kobierzyce ma ok . 410 ha i obejmuje dwa obszary:Biskupice Podgórne i 
Bielany Wrocławskie. Aktywną działalność prowadzi tu 31 inwestorów. Są to 

przedstawiciele głównie dużych, globalnych, innowacyjnych firm z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, papierniczej i maszynowej. Wśród 
inwestorów przeważają firmy z Korei Południowej (LG Chem Wrocław Energy, LG Chem Poland, LG Electronics, LG Innotek, Starion), obecni są 
również przedsiębiorcy z Niemiec (Kessel, Lapp Kabel), Hiszpanii (Industrias Alegre), Chin, Tajwanu, Turcji, Finlandii (UPM Raflatac), Danii 
(Aluwind), Belgii (Materialise) i Polski. Największą obecnie inwestycją na terenie EURO-PARK KOBIERZYCE jest fabryka LG Chem Wrocław 
Energy, w której produkowane są baterie do samochodów elektrycznych.  

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-
procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a 
także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową 
pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych 
w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów 
zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny 
projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne. W ramach 
Grupy Polskiego Funduszu  Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza 
pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. 

 

FUNDATORZY FANTÓW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


